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.de 510 Paulo. Mas mllÍto rem de ser
feito. Ainda há irregularidades, que
vlo da' utilização de restes vencidos à
prática de fraudes, pelas quais ban·
cos de sangue mliram exames por
amostragem.

Em 96 e 97, as transfusões de san
gue foram responsáveis por a,,-%
dos casos de oonlllD:linação por HIV
notificados ao Ministério da Saúde.
Bsse percentual equivale a 430 pes
sou. Os hemoBlicos representll'alll
O,3'Yodoscasos (41).
S inooncebível que, 12 anos depois

de os banoos de sangue oomeçarem a
oolUrolar a qualidade das doações,
ainda haja casos de contaD1Íllaçâo
pelo vúus HIV. &sa ~ justamente a
áDica funna de transm1ssio da Aicb
que pode ser totilmenle fiscalizada
pelo Bstado, ao oonlrário da conta
llIinaç10 por meio de relações se
xuais ou drogas injetáveis. Não há ar·
gumento que justifique sua existiD
tia ainda hoje. S absolutalllente ina
ceit2vel que cidadios dependenres de
transfusões fiquem à mercl da ines
pomabilidadedos governanres.
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SANGUE, AIDS EDESCASO
A família do sociólogo Herbert de

Souza, o Betinho, tomou-se, invo
IUlluriamenle, om dos maiores em
blemas do descaso com a saúde pú'
blica 00 Brasil

Betinho IDOrmI sábado, 14anos de
pois de ler ooolRÍdo o vírus HIV em
tl'ansfudo de saaCUe. DepoiJ, seria
conWlÚll2do pela hepatite C. Bm 88,
dois de ~U$ Sete irmãos já haviam
sido vítimas do mesmo mal: o cartIl
niJta Henfl1 e o compositor Chioo
Mário morreram em deconência da
Aids adquirida em traosfusões. Hen'
mtinha48anosIChicoMário, 39.

Betinho e seus irmãos eram hemo·
filjcos e nAo lhes restava outra esco
lha senão a m!ização de traosfu&6es
periódicas de saacue. Com a preca.
riedade da fiscalização dos bancos de
sancue em meados da d~cada éIe 80,
um procedimento inevitável trans
forlllou-se em uma loreria.

Nos 14 anos que se passaram desde
a oontuninação de BetinhO f em 83,
houve avanços significativos na fis
calização dos bancos de sangue no
pais, e há caSOs =mplares, COIDO o
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